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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
Το υλικό αυτό δίνεται στους μαθητές για τη σωστή μελέτη της έως τώρα, διδαχθείσας ύλης. Πρόκειται για ένα 
συμπαγή κορμό ερωτήσεων και ασκήσεων οι οποίες καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων έως τη 
χρονική αυτή στιγμή και αποτελούν παραδείγματα αυτών που διδάχθηκαν τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας 
όσο και στο εργαστήριο πληροφορικής.  
Όπως θα διαπιστώσουν οι μαθητές, στο μεγαλύτερο μέρος από τις ερωτήσεις και ασκήσεις δίνονται οι 
απαντήσεις για την όσο το δυνατό καλύτερη κατανόηση των γραφόμενων. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις ως : 
Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη (Λ):  
 
1. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. (Λ)  
2. Αν υποβάλλουμε τα δεδομένα σε επεξεργασία παίρνουμε πληροφορίες. (Σ) 

3. Για την επίλυση ενός προβλήματος απαιτείται η σωστή διατύπωσή του. (Σ) 
4. Ένα πρόβλημα μπορεί να αναλυθεί σε πολλά επιμέρους προβλήματα. (Σ) 

5. Η κατανόηση ενός προβλήματος ακολουθεί την ανάλυσή του. (Λ) 

6. Η χρήση Η/Υ για την επίλυση προβλημάτων ενδείκνυται στις περιπτώσεις που χρειάζεται 
διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. (Σ) 

7. Αν ένα πρόβλημα απαιτεί απλούς υπολογισμούς σε μικρό όγκο δεδομένων δεν μπορεί να 
ανατεθεί σε έναν Η/Υ. (Λ) 

8. Ο Η/Υ μπορεί να επιλύσει με άνεση οποιοδήποτε πολύπλοκο πρόβλημα χωρίς τη βοήθεια του 
ανθρώπου. (Λ) 

9. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει και μοναδικός αλγόριθμος επίλυσής του. (Λ) 

10. Με τη χρήση Η/Υ μπορούμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. (Λ) 

11. Για την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει να έχουν καθοριστεί τα δεδομένα και τα ζητούμενα.  
(Σ) 

12. Τα προβλήματα για τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε ακόμη, εάν είναι δυνατόν να 
επιλυθούν ονομάζονται μη επιλύσιμα. (Λ) 

13. Η επίλυση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης αποτελεί αδόμητο πρόβλημα. (Λ) 

14. Άλυτα ονομάζουμε τα προβλήματα των οποίων η λύση δεν έχει βρεθεί. (Λ) 

15. Δομή ενός προβλήματος είναι η εύρεση του συνόλου των μερών που το απαρτίζουν. (Σ) 

16. Τα δεδομένα ενός προβλήματος είναι πάντοτε κάποιοι αριθμοί. (Λ) 

17. Για την παραγωγή πληροφοριών απαιτούνται δεδομένα ή άλλες πληροφορίες. (Σ) 

18. Ένα δομημένο πρόβλημα είναι πάντοτε επιλύσιμο. (Σ) 

19. Σε ένα δομημένο πρόβλημα ο τρόπος επίλυσης είναι γνωστός και αυτοματοποιημένος.(Σ) 
.  
20. Πληροφορία είναι το αποτέλεσμα από την επεξεργασία των δεδομένων. (Σ) 

21. Πριν από την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει αυτό να έχει διατυπωθεί με ακρίβεια και 
σαφήνεια. (Σ) 
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22. Με την επεξεργασία πληροφοριών μπορούν να εξαχθούν και άλλες πληροφορίες. (Σ) 

23. Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται μόνο από την διατύπωσή του. (Λ) 

24. Το ότι το ύψος ενός ατόμου είναι 1,90 αποτελεί δεδομένο, ενώ είναι πληροφορία ότι το άτομο 
αυτό είναι ψηλό. (Σ) 

25. Ανοικτά είναι τα προβλήματα που δεν είναι άλυτα ούτε επιλύσιμα. (Σ) 

26. Η κακή διατύπωση ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει στη μη επίλυσή του. (Σ) 

27. Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός τριγώνου είναι ανοικτό πρόβλημα. (Λ) 

28. Ο υπολογισμός της δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι υπολογιστικό πρόβλημα. (Σ) 

29. Με κριτήριο την δυνατότητα επίλυσης ενός προβλήματος οι κατηγορίες είναι: επιλύσιμα, 
υπολογιστικά και άλυτα. (Λ) 

30. Με κριτήριο την δυνατότητα επίλυσης μέσω υπολογιστή οι κατηγορίες είναι: υπολογιστικά, μη 
υπολογιστικά. (Σ) 

31. Για την κατανόηση ενός προβλήματος απαιτείται η διατύπωση του με σαφήνεια. (Σ) 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης 
Β που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1β) 2α) 3δ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης 
Β που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1γ) 2α) 3β) 

Α. Προβλήματα 
1. Η διαδικασία λύσης τους είναι 
αυτοματοποιημένη.  
2. Δεν έχει βρεθεί λύση, αλλά δεν 
έχει αποδειχθεί και η μη ύπαρξη 
λύσης.  
3. Ο τρόπος λύσης τους μπορεί να 
επιλεγεί από πλήθος δυνατών 
λύσεων. 

Β. Είδος προβλημάτων  
α. Ανοικτά  
 
β. Δομημένα  
 
γ. Άλυτα  
 
δ. Ημιδομημένα 

Α. Έννοια 
1. Η κατασκευή νέας δομής 
2. Κατάταξη σε κάποια κατηγορία  
3. Μεταφορά αποτελεσμάτων σε 
άλλες καταστάσεις ή προβλήματα 

Β. Ορισμός  
α. Κατηγοριοποίηση 
 
β. Γενίκευση 
 
γ. Σύνθεση 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης 
Β που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1.α  2.γ  3.β  
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη Σωστό, 
αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 
 

1. Ένας αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών.  
2. Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθμος είναι αυστηρά καθορισμένες.  
3. Η έννοια του αλγόριθμου συνδέεται αποκλειστικά με την Πληροφορική.  
4. Ένας αλγόριθμος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 1. (Σ) 2.(Σ) 3.(Λ) 4.(Σ) 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ  
Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί 
σωστά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1.γ  2.δ  3.β  4.α 
 
 
 
 
 

Στήλη Α 
(Βασική έννοια ή πεδίο) 

 

1. ισχύει <- - (Α > 100) 
2. > 
3. ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 
4. ΚΑΙ 

Στήλη Β 
(Υποκατηγορία Επιστήμης Υπολογιστών) 

 
 
α. Λογικός τελεστής 
β. Μεταβλητή 
γ. Εκχώρηση σε λογική μεταβλητή 
δ. Σχεσιακός τελεστής 

Α. Έννοια 
1. Φυσική γλώσσα 
2. Ψευδοκώδικας ή ψευδογλώσσα  
3. Γλώσσα προγραμματισμού 

Β. Ορισμός 
α. Ομιλούμενη φυσική γλώσσα με την οποία 
περιγράφονται τα βήματα του αλγόριθμου 
β. Τεχνητή γλώσσα που έχει αναπτυχθεί για να 
δημιουργεί προγράμματα στον υπολογιστή  
γ. Υποθετική γλώσσα με στοιχεία από κάποιες 
γλώσσες προγραμματισμού παραλείποντας από 
αυτές κάποιες λεπτομέρειες που δεν είναι 
απαραίτητες 



Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ 

 

Σελίδα [4] 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 

1. ΄Εξοδος 
2. Περατότητα 
3. Διάγραμμα ροής-διαγραμματικές τεχνικές 
4. Ψευδοκώδικας 

Ποιες από τις έννοιες αυτές ανήκουν: 
α. Στα χαρακτηριστικά ενός αλγόριθμου. 
β. Στους τρόπους περιγραφής - παρουσίασης - αναπαράστασής του. 

Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό της κάθε έννοιας και δίπλα το γράμμα α ή β ανάλογα με το που ανήκει 
κάθε έννοια 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1.α   2.α  3.β  4.β 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Για τις παρακάτω εντολές εκχώρησης δεδομένων σε μεταβλητές, να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό κάθε 
εντολής και δίπλα να αναφέρετε τον τύπο της μεταβλητής σύμφωνα με τα δεδομένα που της εκχωρούνται. 
1. Βαθμός < -- 15.8 
2. σύνολο < -- α + 120 
3. όνομα < -- ‘Πέτρος’ 
4. Υπάρχει < -- Ψευδής 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1.πραγματική    2.ακέραια (με δεδομένο ότι η α είναι ακέραια μεταβλητή)   3. Χαρακτήρας   4. λογική 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Τα στάδια επίλυσης προβλήματος δίνονται στον παρακάτω πίνακα με λάθος σειρά. Να τα γράψετε στο γραπτό 
σας με τη σωστή αύξουσα σειρά. 

1. Κατηγοριοποίηση 
2. Κατανόηση 
3. Σύνθεση 
4. Ανάλυση 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
2.    4.   3.   1.  
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα : 

Πρόγραμμα Παράδειγμα_1 
αρχή 

Διάβασε α 
Αν  α < 0  τότε 
α < - -  α * 5 
β < - -  α + 5 
Τέλος_αν 
Γράψε  β 

Τέλος _προγράμματος 
Να γράψετε στο γραπτό σας: 
1. τις μεταβλητές 
2. τους σχεσιακούς τελεστές 
3. τους αριθμητικούς τελεστές 
4. τις εντολές εκχώρησης 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. α , β     2.  <     3.  *,  +     4.  α < - -  α * 5    ,     β < - -  α + 5 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Να αναφέρετε τους αριθμητικούς τελεστές με την προσδιορισμένη από τα μαθηματικά ιεραρχία των πράξεων 
(με ποια σειρά εκτελούνται οι αριθμητικές πράξεις σε μια παράσταση) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ύψωση σε δύναμη, πηλίκο ακέραιας διαίρεσης, υπόλοιπο ακερ. Διαίρεσης,  
πολλ/σμός , διαίρεση, 
πρόσθεση αφαίρεση 
^ Div mod       
  * / 
+           -  
Αν υπάρχουν ίδιες πράξεις προηγούνται αυτές από αριστερά προς δεξιά 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Έστω η παράσταση Α <- -  10 * 3 div 1 – 5 * 6  Ποιες πράξεις θα εκτελεστούν πρώτα ? 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Πρώτα θα εκτελεστεί το 3 div 1(πράξη α), μετά το 10 * πράξη α (πράξη β), μετά το 5 * 6(πράξη γ), και τέλος το 
(πράξη β) – (πράξη γ). Το αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι μηδέν 

 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ 
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Να γραφεί πρόγραμμα (σε γλωσσομάθεια) που να διαβάζει 3 αριθμούς και να δίνει τον μέγιστο 
 
ΛΥΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εύρεση_μεγίστου 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, γ, δ, max 
ΑΡΧΗ 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τους τέσσερεις αριθμούς :' 
  ΔΙΑΒΑΣΕ  α,β,γ,δ 
 
  max <-- α 
  ΑΝ β>max ΤΟΤΕ 
    max <-- β 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΑΝ γ>max ΤΟΤΕ 
    max <-- γ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΑΝ δ>max ΤΟΤΕ 
    max <-- δ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 
  ΓΡΑΨΕ 'Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι ο :', max 
 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Να γραφεί διάγραμμα ροής που να διαβάζει 4 αριθμούς και να δίνει τον μέγιστο 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Να γραφεί πρόγραμμα (σε γλωσσομάθεια) που να διαβάζει 3 αριθμούς και να δίνει τον ελάχιστο 
 
ΛΥΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Α,Β,Γ, ΜΙΝ 
ΑΡΧΗ 
  ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ 3 ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ' 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ 
  ΑΝ  Α < Β   ΤΟΤΕ 
    ΑΝ Α < Γ   ΤΟΤΕ 
      ΜΙΝ <-- Α 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      ΜΙΝ <-- Γ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΑΛΛΙΩΣ           
    ΑΝ  Β < Γ  ΤΟΤΕ     
      ΜΙΝ <-- Β 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      ΜΙΝ <-- Γ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ   
  ΓΡΑΨΕ 'Ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ  ΕΙΝΑΙ  Ο ', ΜΙΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Να γραφεί διάγραμμα ροής που να διαβάζει 3 αριθμούς και να δίνει τον ελάχιστο 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Να γραφεί πρόγραμμα που να εμφανίζει ένα μενού 5 πιάτων και ο χρήστης να επιλέγει ένα από αυτά 
ΛΥΣΗ 
!ΑΣΚΗΣΗ_28ΑΠΟ_ΤΟ_ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μενού_5_πιατων 
Μεταβλητές 
  Ακεραιες: επιλογη 
Αρχή 
  γράψε '1. Σούπα' 
  γράψε '2. Κοτόπουλο' 
  γράψε '3. Μοσχάρι' 
  γράψε '4. Χοιρινό' 
  γράψε '5. Ψαρονέφρι' 
  γράψε '6. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ' 
  Διάβασε επιλογη 
  Αν επιλογη=1 τότε γράψε 'επέλεξες Σούπα' 
          αλλιως_αν επιλογη=2 τότε γράψε 'επέλεξες Κοτόπουλο' 
          αλλιως_αν επιλογη=3 τότε γράψε 'επέλεξες Μοσχάρι' 
          αλλιως_αν επιλογη=4 τότε γράψε 'επέλεξες Χοιρινό' 
          αλλιως_αν επιλογη=5 τότε γράψε 'επέλεξες Ψαρονέφρι' 
          αλλιως_αν επιλογη=6 τότε γράψε ‘ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ' 
  Τέλος_αν 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Να γραφεί πρόγραμμα σε γλωσσομάθεια, που να δέχεται έναν ακέραιο και αν αυτός είναι < 0 να γίνεται > 0 και 
να εμφανίζεται στην οθόνη 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ3 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α 
ΑΡΧΗ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ  α 
  Αν α < 0  τοτε 
    α <-- α*(-1) ! δηλ. πολλαπλασιάζω τον ίδιο με -1 
  Τελος_αν 
  Γράψε α 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Να γραφεί πρόγραμμα σε γλωσσομάθεια που να δέχεται 100 ακέραιους αριθμούς και να εξάγει το πλήθος των 
άρτιων (αυτών που όταν διαιρούνται με 2 δίνουν υπόλοιπο 0) 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗ_5 
! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙ 100 ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
! ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΡΤΙΟΙ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ :  Ι, Χ , Κ 



Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ 

 

Σελίδα [10] 
 

ΑΡΧΗ 
  Κ <-- 0     ! ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΩ ΤΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
    ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΤΟΝ ',Ι,'ΑΚΕΡΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ' 
    ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
    ΑΝ Χ MOD 2 = 0  ΤΟΤΕ ! ΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΙΟΣ 
      Κ <-- Κ + 1 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ 'ΟΙ ΑΡΤΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΗΤΑΝ ',Κ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Να γραφεί πρόγραμμα σε γλωσσομάθεια που να δέχεται 200 ακέραιους αριθμούς και να εξάγει το μέσο όρο 
αυτών που έχουν τιμή από 50 έως 100 , καθώς και το πλήθος αυτών των αριθμών που δόθηκαν.   
 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗ_6 
!   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙ 200 ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ 
!   Α) ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΞΥ 50 - 100 
!   Β) ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ (ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 50 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ :  Ι, Χ , Κ , ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ_50100 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Μ0 
ΑΡΧΗ 
  Κ <-- 0      ! ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΩ ΤΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΗ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 50 - 100 
  Μ0 <-- 0  ! ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΩ ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 
  ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ_50100 <-- 0        ! ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΩ ΤΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 50 - 100 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200 
    ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΤΟΝ ',Ι,'ΑΚΕΡΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ' 
    ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
    ΑΝ (Χ>=50) ΚΑΙ (Χ<=100)  ΤΟΤΕ       ! ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 50 - 100 
      ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ_50100 <-- ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ_50100 + Χ 
      Κ <-- Κ + 1 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΑΝ Κ <> 0  ΤΟΤΕ 
    Μ0 <-- ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ_50100 / Κ         ! ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΩ 
  ΑΛΛΙΩΣ 
    ΓΡΑΨΕ 'ΔΕ ΔΟΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 50 - 100' 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΓΡΑΨΕ 'Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 50 - 100 ΕΙΝΑΙ : ',Μ0 
  ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 50 - 100 ΕΙΝΑΙ : ',Κ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 


